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7. november 

• Fællesmødet med EASOM (Europæisk sammenslutning af 
Skoler I Arbejdsmedicin) . Det er en organisation, med en 
sammenslutning af organisationer, der deltager I 
speciallægeuddannelsen i arbejdsmedicin. Den har 34 
medlemmer, oftest universiteter og Nationale Institutter. Det 
danske NFA har været inviteret, men deltager ikke, da de jo 
heller ikke deltager i speciellægeuddannelsen. Vigtigste aktivitet 
er årlige sommermøder, rettet mod de personer, der planlægger 
og deltager i den Arbejdsmedicinske speciallægeuddannelse. 
Ambitionerne er at skabe et netværk på området, der kan 
understøtte samarbejde, og ambitionen er at udvikle fælles 
teoretiske kurser/moduler i løbet af de næste år. Derudover vil 
organisationen gerne støtte udvekslings projekter, hvor man i 
uddannelsen, kan komme til andre Europæiske lande. 
Derudover vil organisationen arbejde for bedre efteruddannelse 
af arbejdsmedicinere, uden at der dog har været nogle konkret 
initiativer.  

• På mødet præsnterede WHO’s Rokho Kim, visionerne om 
forbedring af den arbejdsmedicinke service for alle i Europa og 
kvalitetskravene til Arbejdmedicinere. WHO ville gerne aktivt gå 
ind i at støtte projekter, der skulle øge samarbejdet om  og 
kvalitet i uddannelsen 

• Der blev omtalt akkreditering og auditering af uddannelsen, men 
aktuelt er det meget svært at finde ressourcer indenfor så lille et 
speciale, hvor hele finansieringen, skal komme fra deltagerne 
og ikke ligesom indenfor de øvrige specialer, hvor 



medicinalindustrien for en stor del finansierer de internationale 
speciallægeorganisationer. 

• Det blev vedtaget at afholde et fællesmøde mellem UEMS og 
EASOM i 2010, hvor man ville udvide mødet med workshop om 
fremtidig samarbejde i Europa.  

• Xavier Baur holdt oplæg. Han repræsenterede et initiativ udgået 
fra Hamborg, der skulle fokusere på et større samarbejde 
mellem de europæiske videnskabelige selskaber, med henblik 
på at påvirke EU kommisionen på forskningsiden. Han ønskede 
et tæt samarbejde med UEMS og bad Sectionen om at drøfte 
evt samarbejdsmuligheder og hvordan initiativet kunne blive en 
del af UEMS. 

8. november 

• Monica Ballister, Cataloniens selskab for 
Arbejdsmedicin præsenterede hendes undersøgelser af 
de europæiske selskabers aktiviteter og ressourcer til 
arbejdet, hvor der var stor forskel på aktiviteterne og 
ressourcerne. Vores selskab er et af de meget små 
selskaber, med meget få ressourcer til arbejdet.   

• ATOME projektet er ikke gået i stå, selv om 
projektlederen er holdt op, men det går langsommere. 
Håber at kunne få sponsoreret noget evt via WHO, der 
gerne vil være behjælpelig med at finde støtte, uden at 
de dog selv kan sponsorere. 

• Hjemmsiden er næsten færdig på 
www.uems.osha.europa.eu 

• Kontingentet er på 150 Euro pr år. En del selskaber er i 
restance, deriblandt Danmark. Thora har indbetalt den 
25. oktober 2008. Lavt forbrug. Kun udgifter til 
formandens møder. 

 



• www,exoh.nu er hjemmesiden, hvor man kan lægge 
jobannoncer ind og efterlyse udveksling i forbindelse 
med speciallægeuddannelse eller bare personlige 
udviklingsprojekter, hvor man gerne vil besøge andre 
klinikker eller institutioner.  

 

• Der skal vælges nyt formandskab. Kandidatforslag 
modtages af Ewan, der vil koordinere valget. Betingelse 
for at blive valgt er at man er off. Medlem og har betalt 
kontingent.  

• Mødedatoer 2009 ikke fastsat. Forslag til mødesteder er 
Prag, Lissabon, Bonn og København.  
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